LATTE MACCHIATO KÁVÉSKANÁL KÉSZLET

Űrtartalom: 1,0 liter / kb. 8 csészényi ital

Ez a 6 darabos Zwilling latte macchiato
kávéskanál készlet magas minőségű,
18/10-es rozsdamentes acélból készült
és mosogatógépben tisztítható.

Ez a Zwilling thermo kancsó praktikus, egykezes
használatra lett kifejlesztve, emellett hosszú ideig
tartja a meleget/hideget. Kiváló minőségű,
duplafalú, 18/10-es rozsdamentes acélból készült.

25 pont + 2.999 Ft

82%
KEDVEZMÉNY

25 pont + 9.999 Ft

Hűségpontok nélkül 16.899 Ft
Egységár hűségpontokkal: 499,83 Ft/db
Egységár hűségpontok nélkül: 2.816,50 Ft/db
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THERMO KANCSÓ

6 darabos

MINOSÉG ÉS LUXUS

EGY DUPLAFALÚ
POHÁRBAN!

62%
KEDVEZMÉNY

Hűségpontok nélkül 26.499 Ft

KIÖNTŐFEDELES ÜVEGKANCSÓ

TEÁSKANNA KÉSZLET –
MELEGENTARTÓVAL ÉS SZŰRŐBETÉTTEL

115 x 290 mm / Űrtartalom: 1,0 liter

Ez a kiváló minőségű, kristályüvegből készült kancsó egy
szilikonbetétes, 18/10-es rozsdamentes kiöntőfedelet tartalmaz,
ami szabályozza és egyszerűvé teszi a kiöntést.
Mosogatógépben is tisztítható.

A TEÁZÁS ÉS KÁVÉZÁS STÍLUSOS KELLÉKEI!

AKÁR

82%

13,75 x 10,5 cm / Űrtartalom: 0,8 liter

54%
KEDVEZMÉNY

25 pont + 5.999 Ft

Hűségpontok nélkül 13.299 Ft

Ez a letisztult dizájnú teáskanna rendkívül hőálló
üvegből, kézzel készült. A teáskannához egy
melegen tartó alj és egy 18/10-es rozsdamentes
acélból készült szűrőbetét is tartozik.

25 pont + 14.999 Ft

KEDVEZMÉNNYEL!*

54%
KEDVEZMÉNY

Hűségpontok nélkül 33.099 Ft
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Pontgyűjtés: 2018. október 04 - 2019. január 30.
Pontbeváltás: 2018. október 04 - 2019. február 10.
- Illetve az árukészlet erejéig.
www.spar.hu

19
24

20
25

ÜVEGTÁROLÓ-KÉSZLET TETŐVEL

TCHIBO CAFISSIMO TUTTOCAFFÉ KAPSZULÁS KÁVÉFŐZŐ

Ezek a henger alakú élelmiszertárolók magas
minőségű boroszilikát üvegből készültek
és rozsdamentes acéltetővel rendelkeznek.
Kiválóan alkalmasak például friss kávészemek,
zabpehely vagy akár müzli tárolására is.

A Tchibo Cafissimo Tuttocaffé tökéletesen egyesíti a kávéspecialista
Tchibo hosszú évekre visszatekintő tapasztalatát, kávé iránti
szenvedélyét a Saeco kiemelkedő technikai kompetenciájával és az
olasz életstílushoz való érzékével. A Tchibo és Saeco szakértőinek
közös munkája a készüléket és a kapszulákat tökéletesen
összehangolta, hogy kávéja teljes ízvilága kibontakozhasson.
A tökéletes eszpresszót, caffé cremat és a filterkávét Tuttocafféjával
egy egyszerű gombnyomással élvezheti.

2 darabos / 100 x 187 mm / Űrtartalom: 1,0 liter/db

25 pont + 5.999 Ft

Hűségpontok nélkül 13.599 Ft
Egységár hűségpontokkal: 2.999,50 Ft/db
Egységár hűségpontok nélkül: 6.799,50 Ft/db

55%
KEDVEZMÉNY

25 pont + 14.999 Ft

Hűségpontok nélkül 29.999 Ft

50%
KEDVEZMÉNY

Ajánlat
csak INTERSPAR áruházakban elérhető

Pontgyűjtés: 2018. október 04 - 2019. január 30.
Pontbeváltás: 2018. október 04 - 2019. február 10.
- Illetve az árukészlet erejéig.

* Minden elköltött 1000 Ft után egy huségpont jár. A huségakció részletei valamint a részvételi
szabályzat megtalálhatóak a www.spar.hu weboldalon és a résztvevo áruházakban.
A Tchibo Cafissimo TUTTOCAFFÈ Black kávéfozo kizárólag az INTERSPAR áruházakban elérheto.

INTERSPAR
AJÁNLAT!*

A PONTGYŰJTÉS MENETE
2. M
 inden elköltött 1 000 Ft vásárlás után 1 db hűségpontot adunk, amelyet a pontgyűjtő füzetbe ragasztva
gyűjthet.

A duplafalú desszertestálak arra lettek kifejlesztve,
hogy hosszú ideig megtartsák a desszert hőmérsékletét,
legyen az akár forró, akár hideg. Ezek a kiváló minőségű
boroszilikát üvegből kézzel készült termékek könnyűek,
tartósak, ellenállóak és mosogatógépben is tisztíthatóak.

Ez a teáspohár készlet három, egyenként 240 ml-es duplafalú pohárból áll.
A duplafalú technológiának köszönhetően a poharak hosszú ideig
megtartják a tea hőmérsékletét. Mindemellett kiváló minőségű
boroszilikát üvegből, kézzel készültek, könnyűek, tartósak,
ellenállóak és mosogatógépben is tisztíthatóak.

3. A megjelölt termékek vásárlásával extra hűségpontokhoz juthat.

25 pont + 3.999 Ft

4. G yűjtsön össze egy pontgyűjtő füzetben 25 db hűségpontot és megvásárolhatja a 12 féle Zwilling termék
egyikét a feltüntetett kedvezményes áron!
5. V ásárláshoz adja le a szükséges 25 pontot tartalmazó gyűjtőfüzetet a kiválasztott termékkel együtt a
pénztárnál, és kollégáink azonnal érvényesítik a kedvezményt.

KEDVES VÁSÁRLÓNK!

6. A hűségpontok gyűjtése 2018. október 04-től 2019. január 30-ig tart. A hűségpontok beváltása
2018. október 04-től 2019. február 10-ig tart.

Köszönjük, hogy részt vesz a SPAR Magyarország legújabb pontgyűjtő akciójában!

7. A z akcióban szereplő Tchibo Cafissimo TUTTOCAFFÉ Black kávéfőző kizárólag az INTERSPAR üzletekben
elérhető. Az INTERSPAR áruházak listája a www.spar.hu weboldalon és az áruházakban tekinthető meg.

“ZWILLING. Szenvedélyünk a legjobb minőség.”
Ez a gondolat a Zwilling minden termékében tetten érhető.
A duplafalú üvegpoharakat kifejezetten az italok hőmérsékletének hosszantartó megtartására fejlesztették
ki, legyen szó egy meleg teáról, vagy egy hűsítő jeges kávéról. Minden pohár kiváló minőségű boroszilikát
üvegből, egyedileg fúvottan készült, tartós, de egyben könnyű, és külseje nem melegszik át még a
legforróbb italoktól sem. A poharak kombinációja - a termékcsalád többi részével/tartozékával együtt egy komplett szettet alkot, a teázás és kávézás minden elengedhetetlen kellékével.
Köszönjük, hogy ismét megtisztelt bennünket bizalmával és reméljük, hogy Ön is örömét leli majd a Zwilling
nagy kedvezménnyel megvásárolható termékeiben.

DUPLAFALÚ TEÁSPOHÁR KÉSZLET

3 darabos / Űrtartalom: 240 ml/db

1. V ásároljon 2018. október 04. és 2019. január 30. között bármelyik SPAR, INTERSPAR, CITY SPAR,
SPAR Partner vagy SPAR Market áruházban!

Legújabb hűségakciónk megtervezésénél is arra törekedtünk, hogy állandó vásárlóinkat egy kiváló minőségű
márkával jutalmazhassuk. Ennek köszönhetően, nagy örömünkre szolgál bemutatni Önnek a ZWILLING
termékcsalád teázáshoz és kávézáshoz használható stílusos kellékeit. A ZWILLING márkanév már több
mint 285 éve a világ számos országában egyet jelent a garantált kiemelkedő minőséggel. A cég évtizedes
múltra tekint vissza és az esztendők során sikeresen kombinálta a tradicionális értékeket a legújabb
technológiákkal. Hadd idézzük a gyártó hitvallását:

DUPLAFALÚ DESSZERTESTÁL-KÉSZLET

2 darabos / Űrtartalom: 280 ml/db

A külön pontgyűjtő füzetekbe beragasztott pontok nem vonhatók össze. 1 db pontgyűjtő füzettel
1 db termék vásárolható meg a feltüntetett kedvezményes áron, 25 db hűségpont beragasztásával.
A hűségpontok készpénzre nem válthatók, és csak ezen
akcióban használhatóak fel. A hűségakcióban
résztvevő Zwilling termékek hűségpontok
nélkül is megvásárolhatóak, a hűségpont
nélküli árakat keresse a termékek mellett!
A részletes részvételi szabályzat
megtalálható a www.spar.hu weboldalon
és a hűségakcióban résztvevő
áruházakban. Javasoljuk, hogy
hűségpontjaikat folyamatosan váltsák
be, és ne halasszák az akció végére
az összes termék
megvásárlását!
A hűségakció nem
érvényes a SPAR
Express és
DESPAR üzletekben.

50%
KEDVEZMÉNY

60%
KEDVEZMÉNY

25 pont + 4.499 Ft

Hűségpontok nélkül 7.999 Ft
Egységár hűségpontokkal: 1.999,50 Ft/db
Egységár hűségpontok nélkül: 3.999,50 Ft/db

Hűségpontok nélkül 11.299 Ft
Egységár hűségpontokkal: 1.499,67 Ft/db
Egységár hűségpontok nélkül: 3.766,33 Ft/db

DUPLAFALÚ ESPRESSO KÁVÉSPOHÁR KÉSZLET

DUPLAFALÚ LATTE MACCHIATO POHÁR KÉSZLET

3 darabos / Űrtartalom: 80 ml/db

3 darabos / Űrtartalom: 350 ml/db

Ez a készlet 3 db, egyenként 80 ml-es dupla falú boroszilikát
üvegből, kézzel készült espresso kávéspohárból áll. Kialakításának
köszönhetően hosszú ideig megtartja a kávé hőmérsékletét,
legyen az akár forró, akár hideg. Mindemellett a poharak könnyűek,
tartósak, ellenállóak és mosogatógépben is tisztíthatóak.

A duplafalú kialakításnak köszönhetően a kávéját ezekben a poharakban mindig a
kívánt hőmérsékleten élvezheti, függetlenül attól, hogy a latte macchiatót forrón vagy
hidegen szereti fogyasztani. A poharak hosszú ideig megtartják a kávé hőmérsékletét.
Kiváló minőségű boroszilikát üvegből, kézzel készültek. Emellett könnyűek,
tartósak, ellenállóak és mosogatógépben is tisztíthatóak.

62%
KEDVEZMÉNY

25 pont + 3.499 Ft

25 pont + 4.999 Ft

Hűségpontok nélkül 9.299 Ft
Egységár hűségpontokkal: 1.166,33 Ft/db
Egységár hűségpontok nélkül: 3.099,67 Ft/db

Hűségpontok nélkül 12.299 Ft
Egységár hűségpontokkal: 1.666,33 Ft/db
Egységár hűségpontok nélkül: 4.099,67 Ft/db

DUPLAFALÚ KÁVÉSPOHÁR KÉSZLET

6 darabos

Ezek a duplafalú kávéspoharak hosszú ideig megtartják a
kávé hőmérsékletét, legyen az akár forró, akár hideg. Kiváló
minőségű boroszilikát üvegből kézzel készültek, könnyűek,
tartósak, ellenállóak és mosogatógépben is tisztíthatóak.

Ez a 6 darabos Zwilling kávéskanál készlet
magas minőségű, 18/10-es rozsdamentes
acélból készült és mosogatógépben
tisztítható.

25 pont + 3.999 Ft

Hűségpontok nélkül 9.999 Ft
Egységár hűségpontokkal: 1.333 Ft/db
Egységár hűségpontok nélkül: 3.333 Ft/db

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY

KÁVÉSKANÁL KÉSZLET

3 darabos / Űrtartalom: 200 ml/db

60%

59%

25 pont + 2.499 Ft

Hűségpontok nélkül 12.299 Ft
Egységár hűségpontokkal: 416,50 Ft/db
Egységár hűségpontok nélkül: 2.049,83 Ft/db

79%
KEDVEZMÉNY

